PODMIENKY HLASOVANIA
• hlasovanie štartuje 21. decembra 2017 a bude trvať do 23:59 3. januára 2018;
•

každý užívateľ môže hlasovať raz za deň;

•

pred hlasovaním sa užívateľ musí prihlásiť cez svoje facebookove konto;

•

bez prihlásenia cez facebook nebude umožnené užívateľovi hlasovať v ankete;

•

z diváckeho hlasovania vzíde najlepší hráč každého tímu, z nich dvaja s najvyšším
počtom hlasov sa stanú kapitánmi, a tiež dvaja najlepší brankári bez ohľadu na
klubovú príslušnosť;

•

užívateľ môže vybrať do svojej formácie 3 útočníkov, 2 obrancov a 1 brankára;

•

užívateľ môže vybrať hráčov aj z jedného tímu;

• užívateľ nemôže vybrať totožného hráča na viac ako jednu pozíciu;
•

hlasovanie užívateľa je možné odoslať až po vyplnení celej formácie;

• všetky údaje, ktoré užívateľ poskytne v rámci hlasovania, budú použité výlučne len na
potreby, ktoré sa týkajú hlasovania;

• prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje neposkytnúť tretím stranám a chrániť
osobné údaje užívateľov;

• odoslaním svojho výberu formácie súhlasíte s podmienkami súťaže;

PODMIENKY VÝBERU HRÁČOV
•

z diváckeho hlasovania vzíde jeden hráč z každého klubu s najvyšším počtom hlasov,
ktorý si zahrá v zápase hviezd a dvaja brankári z dvoch rôznych klubov s najvyšším
počtom hlasov;

•

dvaja hráči s najvyšším počtom hlasov budú kapitánmi zápasu hviezd;

•

kapitáni, ktorí vzídu z diváckeho hlasovania, vytvoria dva tímy, ktoré nastúpia proti
sebe;

•

kapitáni si rozdelia kluby do svojich all-star tímov v „kapitánskej voľbe“;

•

jeden all-star tím bude zastupovať päť prvoligových klubov (napr. „tím Obšut“ –
Bratislava, Dubnica, Považská Bystrica, Michalovce, Nové Zámky B a „tím Baláž“ –
Prešov, Topoľčany, Spišská Nová Ves, Skalica, Trnava);

•

každý klub bude v „kapitánskej voľbe“ zastupovať jeden hráč vybraný na
základe diváckeho hlasovania;

•

ostatných hráčov nominujú do svojich tímov kapitáni v spolupráci s trénermi a klubmi
St. Nicolaus 1. Hokejovej ligy;

•

v jednom tíme bude dohromady 18 hráčov, z nich minimálne 2 brankári, 5 obrancov
a 7 útočníkov;

